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globális szintű kutatói együttműködés, mely rendszeresen készít össze-

hasonlító felméréseket. A HR gyakorlatát komplex módon tanulmá-

nyozva az emberi erőforrás menedzsment fejlesztését tűzte ki célul. A 

vizsgálat longitudinális jellegéből adódóan lehetőséget biztosít arra, 

hogy különböző szempontok alapján összehasonlítást végezzünk, az 

időbeli változásokat feltérképezzük. Korábbi munkánkban is foglalko-

zunk már a privát és a közszféra HR-gyakorlatának egymáshoz való vi-

szonyításával, ebben a cikkben célul tűztük ki ugyanezen aspektus idő-

beli vonatkozásának feltárását. 

Elméleti háttér 

Közszféra – magánszféra 

A ma hagyományosnak tekintett közszféra több mint száz éve alakult ki  – bár gyöke-

rei a messzi évszázadokba, sőt Kínában évezredekbe nyúlnak vissza.  

Osborne-Gabler (1992) szerint a nyugati társadalmakban a közszféra menedzs-

ment egy új, „vállalkozói” paradigma irányába mozdul el. Ennek a változásnak ré-

szeként az 1980-as évek elején a New Public Management – amely alapvetően az 

üzleti megoldások, és a hatékonyság előtérbe helyezését jelentette  – keretében szá-

mos angolszász országban (az Egyesült Királyság, Új-Zéland, Ausztrália, az Egye-

sült Államok és Kanada) elkezdték a széleskörű reformprogramok megvalósítását. 

(UN, 2005) 

Az NPM-nek különböző modelljei léteznek (Ferlie et al 1996): 

– Thatcher-i modell – mozgató rugója a hatékonyság. Főbb eszközei a pénzügyi és 

vezetői ellenőrzés, szigorú audit, liberalizáció. 

– Decentralizációs modell – kiemelkedő szerepet kap a rugalmasság, a kiszerve-

zés, a stratégiai menedzsment. 

– Search for excellence modell – alulról felfelé elve, hangsúlyos a kollektív kultú-

ra 

– Az NPM adaptálásának legmagasabb szintje – szolgáltatás minősége, ügyfél 

elégettség mérése 

Ezek a törekvések látszólag széles körben elterjedtek mind az angol-szász or-

szágokban mind Európában, valamint olyan modellt és tapasztalatot nyújtottak, ame-

lyek alkalmazhatóak voltak Európa átalakuló országaiban is. 
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A fejlett világ országaiban – főleg az angolszász „pionírok” esetében – a köz-

szféra vagy közszolgálat messze maga mögött hagyta a normatív jellegű, a formális 

szabályozáson alapuló „bürokratikus-rendészeti” taylori rendszert. A 70-es évektől 

kezdtek teret nyerni az üzleti megoldások mindenhatóságát és a hatékonyságot hi r-

dető „új közszféra-menedzsment” (New Public Management, NPM) modell képvise-

lői (UN, 2005). Napjainkra világossá vált, hogy e terület sokkal bonyolultabb annál, 

hogy pusztán az üzleti megoldásokkal eredményessé lehetne tenni az itt végzett 

munkát. Manapság kezd terjedni a közügyekben érintett partnerek igényeire odaf i-

gyelő, „partneri közszolgálat” (responsive governance) gondolata.  

Bossaert és Demmke (2003; 9-10) bizonyos konvergenciákat fedeztek fel a köz-

szolgálat és a magánszféra között a nyugati EU tagállamokban, azonban a közszfé-

rában megfigyelt HR modernizációs programok gyakorlata merőben eltér a magán-

szférabelitől. Mindazonáltal az NPM nyelvezete – ügyfélközpontúság, decentralizá-

ció, külső partnerek bevonása – továbbra is áthatja a mostani gondolkodást ezen a 

területen. 

Private – public vita 

Mióta az NPM első modelljét Margaret Thatcher bevezette az Egyesült Királyság-

ban, megállás nélkül folyik a közszféra-magánszféra vitája (Morgan et al 2003). 

Vinten (1994, 4) szerint „sohasem volt abszolút különbség a közszféra és a magán-

szféra között, csak a marxisták akartak elhatárolódni a profit orientált szektortól”.  

A magán és a közszféra szervezeteit egyértelműen megkülönböztet i azok tulaj-

donosa. A közszféra intézményeit „kollektíven alapítják és ellenőrzik a politikai 

közösségek tagjai a kormányzat különböző szintjein”, míg a magántulajdonban lévő 

vállalatok fő irányítói a vállalkozók és a részvényesek. (Budwar and Boyne 2004, 1) 

A private-public vita kapcsán különböző irányzatok születtek. Az új közszféra -

menedzsment (NPM) terjedése a hasonlóságok irányzatát helyezte előtérbe. E meg-

közelítés képviselői úgy vélik, hogy a pénzügyi ellenőrzés bevezetése, a hatékony-

ság előtérbe helyezése, a decentralizáció, valamint a leépítések, search for excellen-

ce, a piaci elvek követése, minőség ellenőrzés és ügyfélközpontúság növelik a ha-

sonlóságot a magán és a közszféra között. 

A másik oldalon állnak azok, akik a különbözőségek irányzatát képviselik. Sze-

rintük a vezetői szerepek és készségek nem ültethetők át a magánszférából a köz-

szférába (Pollitt 1990). Ranson és Stewart (1994) szerint számos, a két szektort 

megkülönböztető körülmény van (például a közszféra intézményeinek specifikus 

szervezeti kultúrája). Ferlie (1996) állítása szerint jó néhány alapvető sajátság van, 

ami szintén az előbbi nézetet támasztja alá, úgy mint a szektorális különbségek, a 

változási folyamat egyedi jellege, bizonyos szakmai csoportok nagy autonómiája 

(orvosok, ügyvédek, stb.), és a stratégiai menedzsment különböző interpretációi. 

Ezek az érvelések nagy támogatásra leltek a kontingencia elmélet szakértői között 

(Kotter 1982; Mintzberg 1973), akik kiállnak a vezetői tevékenységek kontextuális 

jellege mellett. 

A különbözőségek irányzatával egyetértők azt feltételezik, hogy a magánszféra 

gyakorlatának nagybani adaptálása csalódottsághoz vezethet a karrier orientált köz-

szolgák körében. Egyrészről a lazább szabályozás kevesebb hierarchikus szintet 

feltételez, már részről azonban több auditáló és ellenőrző szervet igényel. Szerintük 

a kiszervezés nem csodaszer, nagy körültekintést igényel (Helgason 2005). 
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Különböző tanulmányokat végeztek közszféra szervezetekben, amelyek arra az 

eredményre jutottak, hogy hasonlóságok és különbségek egyaránt jelen vannak a két 

szektor szervezeteiben. Ez a cross-vergence irányzat. Parry et al 2005 szerint a HR-

gyakorlat sok területe nagyon hasonló a magán és a közszférában, van azonban szá-

mos fontos különbség is, melyek a magán szféra relatív pénzügyi pozíciójából illet-

ve érték-orientált mivoltából fakadnak. Brunetto (2002:19) kutatásának eredményei 

azt sugallják, hogy míg maga a közszféra reformjának folyamata „globális, az a 

különböző társadalmakban és különböző közszolgálati kultúrákban elté r” (Worland 

and Manning 2006: 11). Parker és Bradley (2004: 199) kutatási eredményei 925 

ausztrál közszférabeli szervezet megkérdezése után azt mutatják, hogy itt a New 

Public Management keretében végrehajtott reformok nem szükségszerűen vezetnek 

új értékrend és kompetenciák kialakulásához. 

Fontos kérdés, azonban, hogy milyen módon valósul meg az átalakulás ezen a 

területen. A külföldön és itthon megismert, különböző közigazgatási reformok ta-

pasztalatai azt sugallják, hogy az ilyen reformok csakis fokozatosan valósulhatnak 

meg. Az első lépésben fontos a politikai befolyás és a centralizált, kötelezően egysé-

ges megoldások csökkentése. Feltehető, hogy ebben az időszakban előtérbe kerülnek 

az olyan hagyományos beidegződések is, mint a látszólag mindent megoldó kiszer-

vezés és a leépítés. A reform második lépésének megvalósítása eredményeként leza j-

ló strukturális reformmal párhuzamosan kialakulhat a közszolgáltatói kar magja. 

Létrejön a megfelelő arány a központosított és a decentralizált HR-megoldások kö-

zött. Az egyes HR-területek – a foglalkoztatási formáktól a javadalmazáson át a 

karrier-menedzselésig – egyre rugalmasabbá és hatékonyabbá válnak. 

A Cranet kutatás 

A Cranet vagyis a Cranfield Network on Internation Human Resource Management 

1989-ben alakult a UK-beli Cranfield School of Management vezetésével. Európai 

szintű együttműködésként indult, majd globális szintű kutatói együttműködéssé 

nőtte ki magát, világszerte több mint 40 egyetem részvételével. Rendszeresen kész í-

tenek összehasonlító felméréseket (ez egyébként mindenhol egységes kérdőívvel 

történik), mely az emberi erőforrás menedzsment fejlesztését célozza. A Cranet tagja 

2004 óta a PTE is. 

A kutatás alapjául szolgáló egységes CRANET kérdőív mintegy hatvan kérdés-

ből áll. A felmérés témakörei: a személyzeti részlegek és a HR-stratégia, toborzási 

politikák, fizetés és juttatás, képzés és értékelés, a foglalkoztatási formák és a ru-

galmas munkaidő, a munkaügyi kapcsolatok és alkalmazotti kommunikáció.  

Mostani kutatásunk célja a magán és a közszféra HR gyakorlata változásának 

vizsgálata 2004-2005-ös és a 2008-2010
1
-es adatfelvételi forduló tükrében, ezt rész-

letesebben majd hipotéziseink kapcsán mutatjuk be. 

A kérdőív statisztikai elemzésének megkönnyítése érdekében a Cranet-kutatás 

zárt kérdéseket alkalmaz, a vizsgált témaköröket nagymértékben lefedő, előre meg-

fogalmazott válaszok közül a legjellemzőbbek megjelölését kéri a válaszadóktól. 

Emellett azonban minden esetben lehetőséget biztosít a megadott lehetőségeken 

kívüli, egyéb válaszok kifejtésére is. A kérdőívek válaszainak feldolgozása az SPSS 

szoftverrel történt. 

                                                           
1
 Az egyszerűség kedvéért a munka további részében a 2004-2005-ös adatot 2005-nek, a 2008-2010-

es adatokat pedig 2010-nek „rövidítjük”. 
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A CRANET 2008-2009-es adatbázisába tehát a fentiekben jellemzett azonos 

kérdőívek használatával 29 országból – köztük második alkalommal Magyarország-

ról is – érkeztek adatok, vélemények a szervezetek személyzetbiztosítási, foglalkoz-

tatási és emberi erőforrás menedzselési jellemzőiről. A teljes nemzetközi minta 

elemszáma (mind a magán és a közszféra válaszadóit magában foglalva) 5046, 

melyből 1052 kelet-európai. 

A CRANET adatbázisból kizártuk a kevert tulajdonú és 'egyéb' típusú szerveze-

teket, illetve azokat, ahol a tulajdonjogra vonatkozó adat hiányzott (összesen 444).  

A két időszak közötti különbséget ebben a tekintetben az jelenti, hogy bár 2010 -

ben kevesebb szervezet válaszolt a kérdőívre, arányaiban a csak magántulajdonban, 

illetve köztulajdonban lévő szervezetek többen voltak.  

1. táblázat: A két forduló 

mintaelemszáma 

 Magánszektor Közszféra Összesen 

2005, országszám: 32 1.732 2.389 7.067 

2010, országszám: 30 2.180 3.389 6.039 

Forrás: saját szerkesztés a Cranet-kutatás adatai alapján 

Hipotézisek, módszer 

Jelen munkában a következő két hipotézis vizsgálatának eredményét fogjuk bemu-

tatni: 

– (H1) A közszféra és a magánszféra HR-gyakorlata a korábbihoz képest változott 

(tehát ez egy időbeli összehasonlítást jelent az egyes szektorokra vonatkozóan). 

– (H2) A közszféra és a magánszféra HR-gyakorlata a vizsgált időszak alatt köze-

ledett egymáshoz (itt a közszféra és a magánszféra összehasonlítása történik a 

külön-külön a két vizsgált hullámban, és azt vizsgáljuk meg, hogy a különbség 

csökkent-e a kettő között az időben). 

Mindkét fenti hipotézist lehetne tesztelni a kétmintás z-próba segítségével, 

amely a két egymástól elhatárolt csoport várható értékének egyezőségét teszteli. 

Amennyiben a két minta egymástól független kiválasztásból származik, akkor elég-

ségesen nagy minták esetén, bármilyen is a két sokaság eloszlása, érvényesek bizo-

nyos matematikai összefüggések, és használható a kétmintás u-próba
2
 (Hajdu et al 

1994). Mivel ez a próba az SPSS szoftverben nem áll rendelkezésre, a Cranet-

kutatás nagy elemszámára tekintettel a kétmintás t-próbát alkalmazzuk helyette. 

Eredmények 

A minta fentiekben történő bemutatása során láthattuk, hogy bár a kutatásban részt 

vevő szervezetek száma a második fordulóra némileg lecsökkent, a privát, illetve 

közszférát szektorukként megjelölő kitöltők száma gyarapodott, így tulajdonképpen 

az általunk vizsgált gazdasági entitások létszáma nőtt. Méret szerinti arányaikat, 

arányváltozásaikat, illetve az átlagos szervezeti létszámokat  tekintve a következő 

táblázat ad információt: 

2. táblázat: Szervezeti méret szerinti eloszlás (%) 

                                                           
2
 Régebbi elnevezés a magyar szakirodalomban, a mai magyar és a korábbi illetve mai nemzetközi 

elnevezés is az általam a munka folyamán használt kétmintás z-próba. 
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Szektor Magánszektor Közszféra 

Méret \ Időszak 2005 2010 2005 2010 

Legfeljebb 250 fő 36,2 38,0 25,8 32,8 

251-1000 fő 43,9 37,4 40,2 35,7 

1001-5000 15,0 18,6 23,6 21,8 

5000 fő felett 4,9 6,0 10,4 9,7 

Átlag (fő) 1.732 2.180 2.389 3.389 

Forrás: saját szerkesztés a Cranet-kutatás adatai alapján 

 

Mindkét szektorban nőtt némileg a legfeljebb 250 fős szervezetek aránya a kitö l-

tők között, míg a következő kategóriában ez az arány csökkent. A magánszektorban 

nőtt a következő létszám-kategóriába tartozó válaszadó szervezetek aránya, míg a 

közszférában ez csökkent. Nem minősül érdeminek az 5000 fő feletti szervezetek 

arányának változása a két vizsgált időszakban. 

A szervezeti létszámokat követően a szakszervezeti tagság arányát, vagyis a 

vizsgált kitöltők szervezettségi fokát vesszük górcső alá (ebből a szempontból már 

egyik korábbi munkánkban (Karoliny et al 2009) is érdekes eltéréseket  találtunk). 

Közismert, hogy a közszférában népszerűbb a szakszervezeti tagság, a vizsgált két 

időszak adatai alapján azonban elmondható, hogy mindkét szektorban csökkent né-

mileg a szakszervezeti tagság átlagos aránya a kitöltők között.  

3. táblázat: Szakszervezeti tagság aránya (%) 

Szektor / Időszak Magánszektor Közszféra 

2005 31,0 57,1 

2010 27,8 55,5 

Forrás: saját szerkesztés a Cranet-kutatás adatai alapján 

 

A első hipotézisünk vonatkozásában, vagyis az időbeli összehasonlítást tekintve 

a magánszektorban tetten érhető csökkenés érdeminek minősül (p=0,000), míg a 

közszférában tapasztalható csökkenés statisztikailag nem jelentős (p=0,270). Tehát 

az első hipotézisünk a szakszervezeti tagság arányának szempontjából vizsgálva 

félig igaz csak, mivel a közszféra gyakorlata 2005-ről 2010-re nem változik érdem-

ben. A második hipotézissel kapcsolatban állítható, hogy mindkét időszakban érdemi 

az eltérés a két szektor között (p=0,000), és a statisztikai adatokból enyhe közeledés-

re lehet következtetni. 

A következő vizsgálati szempont a munkaerőköltség aránya az éves működési 

költséget viszonyítási alapnak tekintve. Itt a két szektor jellegéből, felépítéséből és 

működéséből adódóan ismét lényegesen nagyobb arányokat tapasztalhatunk a köz-

szférában. 

4. táblázat: Munkaerőköltség az éves működési költség arányában (%)  

Szektor / 

Időszak 
Magánszektor Közszféra 

2005 37,4 61,3 

2010 37,4 58,4 

Forrás: saját szerkesztés a Cranet-kutatás adatai alapján 

 

Elsőként ismét az időbeli összehasonlítás következik: a magánszektorban nincs 

érdemi változás nemcsak ránézésre, hanem statisztikailag sem (p=0,959), míg a 
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közszférában látható csökkenés szignifikánsnak minősül a teszteredmények szerint 

(p=0,009). A második hipotézis vonatkozásában megint azt mutatják a számok, hogy 

a két szektor között 2005-ben és 2010-ben is érdemi a különbség (p=0,000), és egy 

enyhe közeledés ebből a szempontból is tapasztalható. 

Harmadikként a teljesítmény-értékelés eredményeinek különféle területeken tör-

ténő felhasználását vizsgáljuk. A kérdőív négy területre kérdezett rá: a fizetés, a 

képzés és fejlesztés, a karriertervezés valamint a munkaerő-tervezés dimenzióira. A 

vizsgált szervezetek körében a teljesítmény-értékelés ezen területein történő alkal-

mazásának arányát mutatja a következő táblázat: 

5. táblázat: Teljesítmény-értékelés felhasználása (%) 

Szektor Magánszektor Közszféra 

Időszak 2005 2010 2005 2010 

Fizetés 75,4 81,6 63,5 67,3 

Képzés és fejlesztés  89,4 79,5 80,8 70,7 

Karriertervezés 80,4 77,0 71,9 62,8 

Munkaerő-tervezés  54,1 59,4 55,4 43,9 

Összesen (%) 72,4 73,7 63,9 60,1 

Forrás: saját szerkesztés a Cranet-kutatás adatai alapján 

 

Mind a négy vizsgált területen érdeminek tekinthetők az eltérések  időbeli szem-

pontból a magánszektor vonatkozásában (rendre
3
 p1=0,000; p2=0,000; p3=0,001; 

p4=0,000). Érdekes módon, ha a négy területen történő alkalmazás arányából egy 

közös arányt képezünk, statisztikailag időben már nem minősül érdeminek az eltérés 

csak 10%-os szignifikancia szint mellett (p=0,082). Ez tehát azt jelenti, hogy az 

egyes területeken lévő különbségek eltűnnek az összevonás után (vagyis kiegyenlítik 

egymást, mivel más-más területen vannak eltérések, és helyenként ellenkező elője l-

lel). A közszférában (még mindig az időbeli összehasonlítás vonatkozásában) azt 

mutatják a számok, hogy statisztikailag minden területen érdemi az eltérés minden 

érdemi szignifikancia szinten (p2=p3=p4=0,000), kivéve az elsőt, a fizetés dimenzió-

ját (p1=0,078), itt csak 10%-os szignifikancia szint mellett beszélhetünk különbség-

ről. Összességében itt kevésbé tűnnek el a területenkénti különbségek mint a magán-

szféra esetén (p=0,014). 

A második hipotézist vizsgálva, tehát a szektoronkénti összehasonlítást tekintve 

az látható, hogy az első időszakban a két szektor között érdemi az eltérés az első 

három területen (p1=p2=p3=0,000), a munkaerő-tervezésben azonban statisztikailag 

nem tekinthető eltérőnek a két szektor átlagos teljesítmény-értékelés felhasználási 

aránya (p4=0,447). Összességében tekintve az első három terület (a fizetés, a képzés 

és fejlesztés valamint a karriertervezés) különbségeinek dominanciájából eredően azt 

láthatjuk, hogy az összegzett arányok vonatkozásában érdemi az eltérés 2005 -ben a 

két szektor között (p=0,000). A második időszakot tekintve minden szempontból, és 

így az összesített mutató szempontjából is érdemi a különbség van a két szektor 

között (p1=p2=p3=p4=p=0,000). A vizsgált időtartamban a két szektor egymáshoz 

történő enyhe közeledése tapasztalható a képzés és fejlesztés területén, nincs érdemi 

változás a fizetésben történő teljesítmény-értékelés felhasználás aránya tekintetében, 

                                                           
3
 A p-értékek a munka folyamán az addigi előfordulás sorrendjében (pl. a táblázatban vagy a mondat-

ban használt sorrendben) kerülnek bemutatásra. 
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enyhe távolodás figyelhető meg a karriertervezés, komoly távolodás pedig a munka-

erő-tervezés területén. Összességében tehát a két szektor HR-gyakorlatában a telje-

sítmény-értékelés átlagos felhasználásának vonatkozásában távolodás történt 2005 -

ről 2010-re. 

Végül egy a HR kulcsfunkcióit érintő gyakorlati jellemzőt vizsgálunk meg a fen-

tiekhez hasonlóan időben és szektoriálisan egyaránt, ez pedig az adott évben a költ-

ségvetés tréningre fordított aránya lesz. Az átlagos értékeket mutatja a következő 

tábla: 

6. táblázat: Költségvetés tréningre költött aránya (%)  

Szektor / Idő-

szak 
Magánszektor Közszféra 

2005 3,5 3,1 

2010 5,5 4,4 
Forrás: saját szerkesztés a Cranet-kutatás adatai alapján 

 

A magán- és a közszféra esetén is érdemi különbség van statisztikai szemmel a 

két időszak között (p=0,000; p=0,002), vagyis mindkét szektor esetén jelentős növe-

kedés tapasztalható a költségvetés tréningre költött átlagos arányában 2005 -ről 

2010-re. A második hipotézist, vagyis a szektoronkénti összehasonlítást tekintve az 

első időszakban (2005-ben) szignifikáns eltérésről beszélhetünk (p=0,002), míg ez 

az eltérés már csak 5%-os szignifikancia szinten minősül jelentősnek 2010-ben 

(p=0,024). Ezek alapján tehát némi közeledés tapasztalható a két szektor HR -

gyakorlatában a költségvetés tréningre költött arányának vonatkozásában.  

Konklúzió 

A következő táblázatban összefoglalva láthatók az egyes hipotézisekkel kapcsolatos 

döntések: 
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7. táblázat: A hipotézisekkel kapcsolatos döntések összefoglalása
4
 

Hipotézisek H1 (időbeli összehasonlítás) H2 (szektoriális összehasonlítás) 

Elemek / Szempontok Magánszektor Közszféra 2005 2010 Közeledés5 

Szakszervezet  X    

Munkaerőköltség X     

Teljesítményértékelés 

(Össz) 
    X

 Fizetés     -

 Képzés és fejlesz-

tés 

    
 

 Karriertervezés     X

 Munkaerő-tervezés   X  X 

Tréning      

Összességében      
Forrás: saját szerkesztés a Cranet-kutatás adatai alapján 

 

A táblázatot áttekintve észlelhető, hogy a legtöbb vizsgálati szempontból a leg-

több esetben a változás jelentősnek minősül statisztikailag. Kivételt képez 

− az időbeli összehasonlítás tekintetében a magánszektor, ahol nem történt ér-

demi változás a vizsgált időszakban a munkaerőköltségnek az éves költségve-

téshez viszonyított átlagos arányában, valamint  

− a közszférában a szakszervezeti tagság átlagos aránya, mivel itt nem beszél-

hetünk érdemi változásról a magánszférával szemben. Negatív döntést ered-

ményez továbbá 

− a szektoriális összehasonlítás esetén a teljesítmény-értékelés munkaerő-

tervezésben történő felhasználásának átlagos aránya, itt ugyanis 2005 -ben 

nem volt érdemi eltérés a két szektor között. 

A második hipotézis másodsorban feltételezte, hogy a két szektor egymáshoz 

közeledett a vizsgált időszakban, azaz 2010-re 2005-höz képest az egyes HR-

gyakorlati szempontokból. Itt minősült a leginkább vegyesnek a döntési paletta, 

hiszen bár a négy nagy vizsgált szempontból három esetén a közeledés tetten érhető, 

a teljesítmény-értékelés átlagos felhasználása összességében is, és két vizsgálati 

területen (a karrier- és a munkaerő-tervezés tekintetében) is távolodást mutat. 

Kivételesnek tekinthető a második hipotézisünk, azaz a két szektor közötti elté-

rés eredménye a 2010-es évben, mivel egyöntetűen igaznak minősült minden vizsgá-

lati szempontból az, hogy a két szektor HR-gyakorlata eltér egymástól. 

Mint az összefoglaló táblából is láthatjuk, a közszféra és magánszféra HR-

gyakorlata összességében a vizsgált szempontokból érdemben eltér egymástól idő-

ben, valamint a két vizsgált időszakban is érzékelhetők a különbségek a szektorok 

között, mégis összességében a statisztikai vizsgálatok eredményeként megállapítha-

tó, hogy a két szektor HR-gyakorlata a vizsgált időszakban, tehát 2005-ről 2010-re 

közeledett egymáshoz, vagyis az adataink többségében az egyetemes nézetet (azaz a 

konvergenciát, vagy hasonlóság irányzatát) támasztják alá, míg a teljesítményértéke-

                                                           
4
 Ebben a táblázatban a 10%-os szignifikancia szinten érdeminek minősülő eltéréseket is jelezzük. 

5
 Ebbe az oszlopba „” kerül, ha közeledés történt a vizsgált időtartamban, „-” kerül, ha nem történt 

érdemi változás, és „X” kerül, ha távolodás történt a két szektor között 2005-ről 2010-re az adott HR-

gyakorlati szempontból. 
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lés szempontjából távolodás (azaz divergencia) történt; összességében elmondható, 

hogy a cross-vergence irányzat létjogosultságát igazolják vizsgálati eredményeink.  

A kutatás korlátai és jövőbeli kutatási irány 

Statisztikai szempontból a minta elég nagy, azonban a rétegzés aránytalan, ami azt 

jelenti, hogy a válaszadók száma az adott országokban nem arányos az adott orszá-

gok lakosságával. 

A közszféra szervezeteinek aránya a mintában kevéssel több mint a szervezetek 

egynegyede, így a mintát a magánszféra vállalatainak dominanciája jellemzi. 

A válaszadók nagy többsége angol-szász területről származik, míg a kelet-

európai minta relatíve kicsi. Az ennek hátterében meghúzódó fő indok a kérdőív 

kitöltéséhez való hozzáállásban keresendő. Kelet-Európában nem jellemző a köz-

szférában a kérdőívek kitöltése, így nehéz rávenni a szervezeteket a felmérésben 

való részvételre. Ez sokkal elfogadottabb a New Public Management országokban. 

Ez a kutatás 1992 óta folyik; ez az ötödik alkalom, amikor ezt a felmérést elké-

szítették. Következésképpen bizonyos múltbeli tendenciák ismertek, a korábbi 

eredmények valós alapot szolgáltatnak az összehasonlításhoz. 
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